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Islamic legal orders for stoppage of remedy of a despaired patient 

 * منظور أمحد األزىرم د.

ABSTRACT 

A patient sometimes arrives to Intensive Care Unit (ICU) of a 

hospital after a serious illness, to be treated with artificial ventilation. The 

doctors have to decide to treat him on ventilator that may last for a long 

period. When the state of a patient becomes out of range for physicians they 

declare the ultimate stoppage of the treatment & order to take the patient 

home. This decision is actually taken by a panel of doctors, comprising of 

two associate professors & one registrar, at least, according to the SOPs. At 

this stage, the decision of physicians astonishes the relatives because they 

feel embarrassment to take the patient to home while they wish his recovery 

or the ultimate fate. On the other hand expensive remedy of such a patient 

may bring the relatives to borrowing of millions in some cases. The 

management of the hospital also requires to empty the beds for new comers, 

specially the seriously injured ones who may survive if treated immediately 

and properly.  

No doubt that respect of a human being in his illness is required 

ethically, but if there is no benefit of curing him instantly, people should 

accept the situation willingly as a matter of fate and pray to Allah for a 

peaceful future. The final word of the honest doctors should be acceptable 

for him & his family. We can briefly conclude the Islamic legal orders for 

such decisions that remedy itself is a permissible act for a person according 

to his free will. So he may take remedy or not in the opinion of majority of 

the jurists. In "Shafee" school of thought it is commendable. Legal order for 

the relatives of the patient is that, it is the right of the patient or his family to 

continue or stop remedy at any stage in the best interest of the patient, his 

family and the whole society. Third legal order in the above mentioned case 

is that physicians are absolutely free to take medical decisions as it is their 

specialty & jurisdiction. But they should be aware of importance of the 

dignity of man & his rights along with fear of Allah almighty in all 

resolutions related to the life of people and benefit of their society.  

Keywords: Treatment, Ventilation, Legal orders, Medical Decisions, 

Jurisdiction.

____________________ 
*

 أستاذ الشريعة ادلشارؾ، معهد الدراسات الدينية والبحوث، جامعة ىائ تك،اتكسيال،ابكستاف  



یملع و یقیقحت ہلجم

 

:       ۵)دلج:   (۲امشرہ

 
  158 

قد كرمو بكرامات عظيمة حيا وميتا وخلق  إف اإلنساف من أحب خلق هللا تعاُف إليو جل شأنو و        
 ،اإلنسافعليا ال يعلمها إال ىو، ومن ىنا ال دخل لبشر عموما يف موت وحياة  ادلوت واحلياة لو دبقادير

ولكن التطور العلمي أدى إُف تقدمي بعض التسهيالت الطبية للمرضى الذين ال يرجى برؤىم حسب رأي 
ومنها اإلنعاش القليب والرئوي دلريض قد يكوف جذع دماغو مات أو مرضى السرطاف أو الوليد  ، االطباء

الجهم حىت أييت أمر هللا تعاُف؟ و فهل يوقف ع ،اخلديج أو احلامل أو اجلنُت ادلصابُت دبرض ال يرجى برؤه
 يف ذلك من حرج وتكاليف ابىظة وإىدار حقوؽ ادلرضى اآلخرين اتاجُت لسريع العالج.

مثار  ادلسألة من ادلسائل الطبية الفقهية ادلعاصرة اليت ما زالت موضع اىتماـ الباحثُت وإّف ىذه 
ة اليت ربتاج إُف بياف احلكم الشرعي ذلا.وال من األمور ادلستجدو  ،اجلدؿ بُت فقهاء األمصار واألقطار

ؼلفى أف احلفاظ على حرمة احلياة البشرية مقصد شرعي عظيم ويدعو الشرع الكرمي إُف صوف النفس 
ومن  ،ما يكوف إبمكاف البشر من خالؿ الرعاية الطبية واحلماية النفسية للمريضمدى البشرية إُف أبعد 

أعلى درجات الرعاية الطبية للمريض مهما كانت حالتو على أمل  قواعد الطب األوُف أف يبذؿ الطبيب
من بقراط ،فعلى ذلك يبدو أوبو ػللف حُت أداء اليمُت الطيب منذ أزمنة الطبيب اليوانين ، الشفاء 

لزـو استمرار العالج بقدر مستطاع لكل ذي قدرة وإمكانية دوف حرج إذ الشفاء  ألخالقيا واجبال
ػلكم ما يشاء ويفعل ما يريد، وعلى البشر بذؿ أقصى جهده  ،ت بيد هللا تبارؾ وتعاُفوادلرض واحلياة وادلو 

ألف من أحيا نفسا فقد أحيا الناس مجيعا، وقد ػلكم األطباء بقرب موت اإلنساف بناء على  ؛إلنقاذ احلياة
عاش عن وينصحوف برفع أجهزة اإلن ،وؼلربوف عن عدـ جدوى العالج ادلزيد ،علمهم وخربهتم يف الطب

 ونقلو من ادلستشفى، األمر الذي غلعل احلليم حَتاف لعدة أسباب، منها: ،ادلريض
 وقوع أىل ادلريض ىف احلرج وىم أيملوف شفاء ذويهم أو استمرار العالج حىت أييت قدرهللا تعاُف. .ٔ
التكاليف  الباىظة يف ادلستشفيات اخلاصة ابلذات واليت قد تؤدي أىل ادلريض إُف اإلستدانة  .ٕ

 اذلائلة.
إحتياج إدارة ادلستشفى إُف زبلية ادلكاف للمرضى اجلدد اللذين قد يكونوف أحوج إُف العالج  .ٖ

أو إرجاع النشاط الزائل  ،السريع إلنقاذ حياهتم بتعويض الفشل العارض ىف بعض األعضاء
ة نظامو إُف أودفع ادلضرة الالحقة أو تزويد اجلسد ابدلساعدات الطبية ادلؤقتة العاجلة إلعاد ،إليها

 مساره ادلعتاد.
لقد دعت ىذه األوضاع ادلختصُت يف الطب والشريعة إلدالء اإلىتماـ ابدلسألة واخلوض فيها  

ابجلدية للخروج بقرارات صائبة يف مثل ىذه ادلواقف احلرجة، ويبدو من اإلطالع على بعض البحوث 
-٘ٔدماغيا مع أف نسبتها ضئيلة ) وادلناقشات حوؿ ادلوضوع أف معظمها منصبة على حاالت ادلتوفُت

%تقريبا( من مجيع احلاالت اليت تقتضي إزباذ القرار إليقاؼ عالج ادلرضى الذين ال يرجى برؤىم ٓٔ
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على أّف علماء اإلسالـ  الطب احلديثضوء ألف موت الدماغ ىو ادلوت احلقيقي يف  ؛حسب رأي األطباء
ألّف  ،ق من حياتو أو موتو واحلكم عليو بذلكيروف ضرورة توقف مجيع أجهزة اجلسد البشري للتحق

نساف إالغيبوبة الدماغية قد تطوؿ مع أّف اجلسم حّي و قد وجدت بعض احلاالت أّف الناس جهزوا تدفُت 
  فقاـ من السرير معلنا حياتو من جديد.

على سؤاؿ وزارة الصحة عن نزع أجهزة  السعودية قد أجابت ىيئة كبار العلماء ابدلملكةو 
 عاش عن ادلريض الذي ال يرجى برؤه دبا يلي:اإلن

ال جيوز شرعا عىد اإلنساف ميتا إال إذا توقفت مجيع أجهزتو عن العمل مبا يف ذلك "
القلب كالرئتاف كالدماغ، كقرر األطباء ادلسلموف العدكؿ أف ىذا التوقف هنائي ال رجعة 

خر يعمل سواء أكاف فيو، أما إذا توقف أحد أجهزة البدف أك بعضها كبقي البعض اآل
التوقف ىو جذع الدماغ أك غَته، فإف اإلنساف  ييعد معو حيا، كرمبا جاز عده حمتضرا، 
كال ميكن أف يعد ميتا، ما داـ فيو عضو يعمل، كعليو فال جيوز أخذ شيء من أعضاء 
اإلنساف الذم توقف دماغو عن العمل، كمل تتوقف مجيع أجهزتو األخرل كالقلب 

 (1)".ما جيوز أخذه من اإلنساف احلي بشركطو، كهللا أعلم كالرئتُت، إال 
للجسد ومنع التصرؼ فيو  يظهر من ىذه الفتوى أّّنا ركزت على ربديد حالة ادلوت واحلياةو 

 .حىّت التحقق من موتو أو حياتو وَف تتعرض إيقاؼ العالج من عدمو للمريض ادليئوس من برئو
من منظمة ادلؤسبر االسالمي قرارا حوؿ ىذا ادلوضوع يف  أصدر رلمع الفقو االسالمي ادلنبثقو  

 الشخص ميتا وتًتتب  ـ  دبا يلى:"يعتربٜٙٛٔسنة  -األردف-دورتو ادلنعقدة بعماف
 عليو مجيع األحكاـ ادلقررة شرعا للوفاة إذا تبينت فيو إحدى العالمتُت التاليتُت:

 إذا توقف قلبو وتنفسو توقفا اتما وحكم األطباء أف ىذا التوقف ال رجعة عنو.   .ٔ
إذا تعطلت مجيع وظائف دماغو تعطال ّنائيا وَحَكم األطباء اإلختصاصيوف اخلرباء أبف ىذا التعطل ال  .ٕ

  رجعة فيو وأخذ دماغو يف التحلل. ويف ىذه احلالة غلوز رفع أجهزة اإلنعاش ادلركبة على الشخص وإف
 (2)ضاء ال يزاؿ يعمل آليا بفعل األجهزة ادلركبة."األعكاف بعض 

حدى العالمتُت ادلذكورين واحلقيقة أّف ادلوت اسم دلفارقة إنساف ميتا بوجود القرار اإل اعترب ىذاقد 
 اجملمع الفقهي  جامع من صدر قرار ويقاؼ العالج ػلتاج إُف النظر ، إالروح اجلسد سباما ومازاؿ موضوع 

____________________ 
 ـٖٜٛٔ ،ٜٔٙٙبرقم ادلنشورة آليا ،الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ابدلملكة العربية السعوديةفتوى اللجنة  (ٔ)
ـ،قرارات اجملمع، ط.دارالقلم، ٜٙٛٔقرار رلمع الفقو اإلسالمي التابع دلنظمة ادلؤسبر اإلسالمي،دورة عماف  (ٕ)

 ٖٙص:ٜٜٛٔدمشق،
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 :حيث جاء فيو هبذا الصددرابطة العاَف اإلسالمي يف دورتو العاشرة دبكة ادلكرمة ب
ادلريض الذم ركبت على جسمو أجهزة اإلنعاش جيوز رفعها إذا تعطلت مجيع كظائف "

دماغو تعطال هنائيا، كقررت جلنة من ثالثة أطباء إختصاصيُت خرباء أف التعطل ال رجعة 
 يزاالف يعمالف لليا بفعل األجهزة ادلركبة، لكن ال كحكم فيو كإف كاف القلب كالتنفس ال

 (1)".مبوتو شرعا إال إذا توقف التنفس كالقلب توقفا اتما بعد رفع ىذه األجهزة
 كحدة األٌمة:

ومن ادلعلـو أف األجهزة اإلسعافية تقـو دبساندة األعضاء ال تشغيلها من عدمو وال يعٍت رفع 
بل ىناؾ حاالت عديدة أخرى  ،للعالج  مطلقا كما يبدو يف ظاىر األمرأجهزة اإلنعاش فقط إيقافا 

 ن ال يرجى برؤه كما يلي:دليف موضوع  إيقاؼ العالج  لتدخ
 موت جذع الدماغ .ٔ
 ديج الذي ولد قبل إكماؿ ستة أشهرالوليد اخل .ٕ
 دلصاابف دبرض ال يرجى برؤعلا منوا يوما( ٕٓٔاحلامل واجلنُت)الذي أكمل .ٖ
 اجلنوف الدائم  .ٗ
 (...اٍفمرض ادلوت )كالسرطاف ادلنتشر يف اجلسد أو سرطاف الدـ أو مريض االيدز .٘
 لذي ابتلي دبرض ال يرجى برؤه منواكـو ابإلعداـ ا .ٙ

 وؽلكننا تقسيم ادلوضوع الذي ضلن بصدده إُف التاِف:
 عالج من اليرجى برؤه من مرض عضاؿ  .ٔ
  إنعاش من ال يرجى برؤه .ٕ
 أو اإلنتحارقتل الرمحة   .ٖ
 الرعاية الطبية من أخالقيات مهنة الطب .ٗ
 ما يسمى ابحلق يف ادلوت(أو سبٌت ادلوت شلن ال يرجى برؤه ) .٘
 العقم الذي ال يرجى برؤه  .ٙ
 اإلستدانة لعالج من ال يرجى برؤه .ٚ

 عالج من ال يرجى برؤه: أكال:
وظللك ،  إف شرع اإلسالـ أرشدان إُف احًتاـ البشر ومؤانستو ورعايتو إذا مرض بكل ما نستطيع 

صد واجلرح اليسَت فووجوب عصب ال ،فقد ذكر الفقهاء الكراـ وجوب التداوى إذا تيقن دفعو للهالؾ
____________________ 

 ـٜٚٛٔالدورة العاشرة، مكة ادلكرمة  ،ٕرقم:ب ادلنشور آليا قرار اجملمع الفقهي برابطة العاَف اإلسالمي (ٔ)
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ووجوب حسم يد السارؽ بعد القطع يف رأي اجلمهور إال الشافعية لعدـ وجوب التداوى أصال، وذكروا 
وجواز إلقاء النفس من السفينة اًتقة  ،أيضا وجوب قطع الطرؼ إذا خيف سرايف ادلرض إُف بقية اجلسد

،وذلك للحفاظ على النفس البشرية وىو أحد ادلقاصد الشرعية خروجا من ادلوت اقق إُف ادلوت اقق
  ادلعروفة.  
ويتبُت من النظائر ادلذكورة أف زلاولة حفظ النفس واجبة إُف أقصى الغاايت ومن أخالؽ ديننا  

 ،على وجو اخلصوص، فالطبيب ادلسلم يبذؿ جهده اجلهيد إلنقاذ نفس اإلنسافاحلنيف إحًتاـ اتضرين 
وإذا عجز عن عالجو أعلن ذلك دلصلحة ادلريض وأىلو ورلتمعو ومن ىنا ينبغي لكل ىؤالء احًتاـ رأي 

وضلن  ،فإذا قرر طبيباف أو أكثر إيقاؼ عالج ادلريض فهو الرأي ،الطبيب إذ أنو مؤسبن يف عملو ومشورتو
القتل والسرقة وبقية الشهادات يف ادلعامالت  ل شهادة اثنُت عدلُت يف جّل ادلعامالت حىت قي عقوبةنقب

 ادلالية واجلنائية وغَت ذلك.
 ونستدؿ على ما قلنا دبا يلي:

ما حدث بعد غزوة أحد من عالج اجلرحى، فمنهم من كاف يعاًف يف ادلسجد النبوي الشريف   :أ 
 النيب  مرهال يتوقف أ بعض الصحابةالرمسية ودلا كاف من نزيف  ربت رعاية اللجنة الطبية

  . وسيأيت تفصيلو بعد قليلليعاًف يف أىلو للحصوؿ على الرعاية اخلاصة لو 
إف التكاليف الباىظة لعالج العناية ادلركزة ابدلستشفيات قد تؤدي األىل إُف اإلستدانة اليت   :ب

يقرره الشرع حباؿ ، بل يؤمر ادلرء ابإلنفاؽ حسب قدرتو ؽلكن أف تصل إُف ادلاليُت وىذا ما ال 
 .(1) ﴾لِيُنِفْق ُذو َسَعٍة مِّن َسَعِتِو َوَمن ُقِدَر َعَلْيِو رِْزقُُو فَػْليُنِفْق شلَّا آاَتُه اّللَُّ ﴿ وقاؿ تعاُف: ،ادلالية

وإذا طالت مدة عالج أحد ادلرضى فالبيت لو  ،إف ادلستشفيات أماكن العالج الطارئ ادلؤقت  :ج
أفضل دلا كاف فيو من عناية األىل واألوالد واألقارب، ورعايتهم وحناّنم حاصلة للمريض لرفع 
معنويتو، أما إذا أعلن األطباء عدـ جدوى العالج يف ادلستشفى فينبغي أف ينقل ادلريض إُف 

ادلستشفى فارغة للمرضى اجلدد الذين قد ولتًتؾ أماكن  ،البيت ليستمر عالجو فيو ما أمكن
 لسعد بن معاذ حُت عودتو من غزوة أحد: قاؿ النيب وقد ػلتاجوف إُف عالج سريع.

خل اي أاب عمرك الدابة فخلى سعد الفرس فتبعو الناس، فقاؿ: أاب عمرك! (( 
إف اجلراح يف أىل دارؾ فاشية كليس منهم جمركح إال أييت يـو القيامة جرحو  

فمن كاف جمركحا فليقر  اللوف لوف الدـ كالريح ريح ادلسك، ،ما كاف كأغزر
كليداك جرحو كال يبلغ معي بييت عزمية مٍت، فنادل فيهم سعد:  ،يف داره

____________________ 
 ٚية:سورةالطالؽ،اآل (ٔ)
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جريح من بٍت عبد األشهل  أال يتبع رسوؿ هللا  عزمية من رسوؿ هللا 
       ( 1).))يداككف اجلرحى فتخلف كل جمركح فباتوا يوقدكف النَتاف ك

اليصح إصرار أىل ادلريض إبقاءه يف ادلستشفى دلدة قد تطوؿ إُف شهور وسنُت ولو كانوا ف  
يصرفوف األمواؿ الطائلة بال جدوى وقد منع هللا تعاُف من اإلسراؼ والتبذير وحذر الناس بقولو جل شأنو: 

 . (2) ﴾الشٍَّيطىافي ًلرىبًًٌو كىفيورناًإفَّ اٍلميبىذًٌرًينى كىانيوٍا ًإٍخوىافى الشَّيىاًطًُت كىكىافى ﴿
ؤدي إُف كسر أضالع ادلريض من شدة يإف اإلنعاش القليب والرئوي ابألجهزة األتوماتيكية قد   :د

حركتها بينما دماغو ال يستجيب لتحريك أعضائو الرئيسية طبيعيا ولو حصل ذلك فذاؾ ظلم 
إُف الدعم الطيب والنفسي واألخالقي يف على من ال يقدر على دفعو وال بيانو ألحد وىو أحوج 

 ىذا احلاؿ.
يف مرض ادلوت إذ قاؿ بعض  للمريض أف يقبل تناوؿ الدواء أو لَتفض كما صدر من النيب   :ق

لىدىٍدانهي يف مرًضًو  ))  :قالت ما ورد يف احلديث الصحيح عن أـ ادلؤمنُت عائشة ك من حولو
فقلنا : كراىية ادلريض للدَّكاء . فلما أفاؽى قاؿ : أمل أنٍػهىكيٍم أٍف  فجعلى يشَتي إلينا أٍف ال تػىليدُّكين .

تػىليدُّكين . قلنا : كراىية ادلريض للدكاء . فقاؿ : ال يبقى أحده يف البيًت إال ليدَّ . كأان أنظري إىل 
  (3).((العباًس فإنو مل يشهدكم

كاف كما يكره ادلريض   - رضاهبغَت  ادلريض جعل الدواء يف فموىو -ا أف ّنيو عن لدِّه زعمو فقد 
 :  العسقالين قاؿ احلافظ ابن حجر، و أخذ الدواء 
ألّنم ظنوا أف بو ذات اجلنب فداووه  ؛ألنو كاف غَت مالئم لدائو ؛وإظلا أنكر التداوي " 

 (4)"أعلمدبا يالئمها، وَف يكن بو ذلك كما ىو ظاىر يف سياؽ اخلرب كما ترى ، وهللا 
وكذلك من توُّف أمر عالجو من  والشاىد فيو أّف ادلريض أو ولّيو سلتار يف أخذ الدواء أو االمتناع عنو،    

 األطباء. 
 :حكم إيقاؼ اإلنعاش الطيباثنيا: 

 ي ؤ من شدة ادلرض جعلوا لو أجهزة اإلنعاش الر  إذا وصل ادلريض إُف وحدة العناية ادلركزة

____________________ 
 ٖٖ٘/ٗص: ،ٜٜ٘ٔ مصر، ط.اجمللس األعلى للشئوف اإلسالمية، ،سبل اذلدى والرشاد الشامي، لصاحليااالماـ  (ٔ)
 ٕٚية:سورةاإلسراء،اآل (ٕ)
 ، دار ابن الکثَت، دمشق،ٛ٘ٗٗح:  النيب  ووفاتو، ، ابب مرض البخاري صحيح،  دمحم بن امساعيل، البخاري (ٖ)

  ٜٔٙٔص:  ،ـٖٜٜٔىػ / ٗٔٗٔ سنة النشر: بَتوت،
  ٜٙٗ/ٛ، ٜ٘ٛٔدار الكتب العلمية،بَتوت، ،فتح الباري شرح صحيح البخاري،ابن حجر العسقالين (ٗ)
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 ،وقد غلدي ىذا اإلنعاش يف إنقاذ حياة اإلنساف وقد ال غلدي إذا تفاقم األمر ،والقليب نظرا خلطورة احلالة
ل أي سعي مزيد، وقد ؽلوت جذع الدماغ ّنائيا مع أف التنفس جار والقلب يتحرؾ عف نوعجز األطباء ع

نعاش والعالج الطيب للمريض لظهور عدـ اإلويف ىذه احلالة يقرر األطباء إيقاؼ  ،بفضل أجهزة اإلنعاش
جدواعلا، واألمر يف احلقيقة مًتوؾ للجنة الطبية ادلتكاملة اليت تقرر ىذا اإلجراء وىم أىل اإلختصاص 

وال مانع من تنفيذ ىذا القرار وقد   ،حسب اإلختصاصوقرارىم مقبوؿ شرعا كبقية األحكاـ اإلجتهادية 
 يف جاء كما دنياكم أبمور أعلم أنتم" َت النخل إُف الصحابة الكراـ قائال:بل أمر أتوكّ  رسوؿ هللا  كاف

    .(1)خديج بن رافع حديث
 أسوة حسنة. ختصاصات ادلختلفة وتشجيعا ألىل ادلهنة واحلرفة ولنا فيو اإلحًتاـ امشَتا إُف  

 :حكم قتل الرمحةاثلثا: 
 ،ى ادلرض إشفاقا عليو ورمحة ليموت مراتحاصت يف الغرب ظاىرة قتل ادلريض ادلستععشا

وأقيمت لو اجلمعيات التعاونية، وقد برأت ااكم يف البالد الغربية  ،وشرعت لو الشرائع ،وسنت لو السنن
وجرى ذلك يف  ،ادلختلفة من إهتاـ القتل من قاموا بقتل ذويهم يف حالة ادلرض الذي ال يرجى برؤىم منو

 ،يقة ادلوت لكل الناسبداية القرف ادلاضي، وقاـ ادلشرع الغريب اآلف بوضع القوانُت اليت تسمح إبختيار طر 
وظهر بتتبع احلاالت ادلذكورة أف ىذا الفعل من أساليب القتل وىو  ،الوصية من أجل ذلك وتكتب وتوثق

 نوعاف: اإلغلايب اإلختياري والسليب الال إختياري. 
فيتم إبعطاء ادلريض جرعة قوية من الدواء ادلنـو أو غَته كادلورفُت بناء على طلبو أو  :أما األوؿ

الذي ال يرجى  األمر إبيقاؼ أجهزة اإلنعاش والعالج من ادلريض :والثاين ،ب أىلو فيموت يف راحةطل
ؤ روعتو وتصرب برؤه، وال ػلل قتل النفس ألبتة إبعطاء ادلريض جرعة قاتلة مهما كانت حالتو بل هتدّ 

 كىالى تػىٍقتػيليوٍا ﴿وقولو تعاُف:  (2) ﴾التػٍَّهليكىةً كىالى تػيٍلقيوٍا ِبًىٍيًديكيٍم ًإىلى ﴿ ألف القتل زلـر لقولو تعاُف: ؛هجتوم
   (3) ﴾أىنفيسىكيٍم ًإفَّ اّلٌلى كىافى ًبكيٍم رىًحيمنا

____________________ 
قاؿ : لعلكم لو َف  . : كنا نصنعو فقاؿ : ما تصنعوف ؟ قالوا))ادلدينة، وىم أيبروف النخل،   قدـ رسوؿ هللا  قاؿ (ٔ)

تفعلوا كاف خَتا ، فًتكوه ، فنفضت ، فذكروا ذلك لو ، فقاؿ : إظلا أان بشر ، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا بو 
،كتاب مسلم صحيحمسلم، (( .دنياكم أبمر أعلم أنتم:  أنس رواية ويف بشر ، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإظلا أان

   ( ٕٖٕٙ،رقم احلديث ) داراحياء الکتب العربية الفضائل ،
 ٜ٘ٔية:البقرة،اآل سورة (ٕ)
 ٜٕية:النساء،اآل سورة (ٖ)
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  ىريرة أيب عن كما رويعن قتل اإلنساف نفسو وتوعد ادلرتكب بوعيد شديد   وّنى النيب 
 قاؿ:  النيب عن

 خملدا خالدا فيو يًتدل جهنم انر يف فهو نفسو فقتل جبل من تردل من))  
 جهنم انر يف يتحساه يده يف فسمو نفسو فقتل مسا حتسى كمن أبدا فيها

 بطنو يف هبا جيأ يده يف فحديدتو حبديدة نفسو قتل كمن أبدا فيها خملدا خالدا
  . (1)(( أبدا فيها خملدا خالدا جهنم انر يف

  النيب  ادلعصية لقوؿى ذلك كاف شريكا يف فاإلنتحار زلـر بكل األشكاؿ ومن أعاف عل
ـً سينَّةن حىسىنىةن فػىلىوي أىٍجريىىا كىأىٍجري مىٍن عىًملى هًبىا بػىٍعدىهي ًمٍن ))  ٍسالى مىٍن سىنَّ يف اإٍلً

ـً سينَّةن سىيًٌئىةن كىافى عىلىٍيًو  ٍسالى قيصى ًمٍن أيجيورًًىٍم شىٍيءه كىمىٍن سىنَّ يف اإٍلً غىٍَتً أىٍف يػىنػٍ
قيصى ًمٍن أىٍكزىارًًىٍم شىٍيءه ًكٍزريىىا كىًكٍزري   (2).(( مىٍن عىًملى هًبىا ًمٍن بػىٍعًدًه ًمٍن غىٍَتً أىٍف يػىنػٍ

أنّو ال غلوز قتل ادلريض  -رمحو هللا  -جاد احلق علي جاد احلق  شيخ األزىر الراحل ويرى
 (3).ألّف نفسو مصونة شرعا ؛ادليئوس من برئو أبّي حاؿ من األحواؿ

قتل ادلريض ادليئوس من أّف  " -رمحو هللا  -الدكتور دمحم سيد طنطاوي وقاؿ خلفو شيخ األزىر 
شفائو ليس قرارا متاحا من الناحية الشرعية للطبيب أو األسرة، غَت أف األمر قد ؼلتلف مع حاالت الوفاة 

الطبية عن ادلريض  وقف األجهزة -فقط  -ادلخية "وفاة جذع ادلخ" حيث غلوز للطبيب يف ىذه احلالة 
 (4)."ليتوقف قلبو إذا أتكد أف عودتو للحياة مستحيلة

اآلجاؿ  فّ إوحّرمت جلنة فتوى األزىر الشريف قتل ادلريض بدعوى الرمحة والشفقة فقالت "
كىمىا تىٍدًرم نػىٍفسه  ﴿ زلددة بعلم هللا سبحانو وال يدري أحد وال يستطيع ربديد مىت ؽلوت وقد قاؿ تعاُف:

ا كىمىا تىٍدًرم نػىٍفسه ِبًىمًٌ أىٍرضو َتىيوتي ًإفَّ اّللَّى عىًليمه خىًبَته  مَّاذىا  .(5)"﴾تىٍكًسبي غىدن
هي ًعٍلمي السَّاعىةً  ﴿ أتويل يف قالوا و  .ٔ   جعفر أبو :قاؿ رجل جاء:  قاؿ رلاىد عن ،﴾ ًإفَّ اّللَّى ًعندى

 جدبة زلل وبالدان ؟ تلد ماذا فأخربين ، حبلى امرأيت إف: فقاؿ النيب  إُف:  قاؿ ، أان أحسبو

____________________ 
  (ٛٚٚ٘) :احلديث قمر  ،ابب شرب السم والدواء بو ودبا ؼلاؼ منو واخلبيث ، البخاري صحيح (ٔ)
 ( ٚٔٓٔ) احلديث قمر  ،كتاب الزكوة ابب احلث على الصدقة ولو بشق سبرة، مسلم صحيح (ٕ)
حبوث و فتاوى اسالمية يف قضااي مصر(،  ٜٜٛٔجاد احلق علي جاد احلق )ت: الشيخ    (ٖ)

 ٕ٘ٓٓ،ط.داراحلديث ابلقاىرة،ٖٚ/ٖمعاصرة،
 ٕٓٓٓشباط  ٕٗ - ٕٔلكلية طب عُت مشس ابلقاىرة ثالث والعشرين أعماؿ ادلؤسبر السنوي ال (ٗ)
 ٖٗية:سورة لقماف،اآل (٘)
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ًإفَّ  ﴿:  هللا فأنزؿ ، أموت مىت فأخربين ، ولدت مىت علمت وقد ؟ الغيث ينزؿ مىت فأخربين ،
 مفاتح ىن:  يقوؿ رلاىد فكاف:  قاؿ ، السورة آخر إُف ﴾اّللَّى ًعندىهي ًعٍلمي السَّاعىًة كىيػينػىزًٌؿي اٍلغىٍيثى 

 (1). ﴾ كىًعندىهي مىفىاًتحي اٍلغىٍيًب الى يػىٍعلىميهىا ًإالَّ ىيوى  ﴿ هللا: قاؿ اليت الغيب
أو اإلمتناع عنو ابتداء فال  ،وىو إيقاؼ العالج عن ادلريض ،وأما النوع الثاين من ىذا الفعل

وأىل  ،وىذا األمر مًتوؾ لدين القائمُت هبذا العمل ،يعترب قتال لتقرير األطباء األمناء بعدـ جدوى العالج
ادلريض أبف يقوموا خبدمة ادلريض أبقصى قدر شلكن وأف ال يهملوا رعايتو حىت يقضي هللا أمر كاف مفعوال. 

دوف رجعة حسب  وقد أمجع علماء رلمع الفقو على رفع أجهزة اإلنعاش شلن مات دماغو موات طبيعيا
 (2).وقد سبق قراره ادلعايَت العلمية،

ال أحد يعلم مقادير و  ،وقد جرى عليو الناس منذ قروف ،مر واجبأولكن التحقق من ادلوت  
الواحد األحد الفرد الصمد، فكم من مريض على شفا حفرة ادلوت رجع سادلا وكم من صحيح سليم لقى 

 هللا عز وجل وىو الػلتسب.
 :(3)، وجاءت قراراتو كما يليوانتهى اجمللس األورويب لإلفتاء والبحوث إُف ربرمي قتل الرمحة  

د أف اطلع اجمللس على ادلواقف القانونية ادلختلفة اليت تتخذىا الدوؿ الغربية من القتل الرحيم بصورة وبع
 متباينة ما بُت مؤيد ومعارض، قرر اجمللس ما يلي:

ربرمي قتل الرمحة الفعاؿ ادلباشر وغَت ادلباشر وربرمي االنتحار وادلساعدة عليو ذلك أف قتل ادلريض   ػٔ
ألسرة ادلريض أو ادلريض نفسو احا من الناحية الشرعية للطبيب و ادليئوس من شفائو ليس قرارا مت

  وللمسألة أتصيل.
لو أذف لو يف قتلو، فاألوؿ انتحار  ػلـر على ادلريض قتل نفسو وػلـر على غَته أف يقتلو حىت ػ ٕ

  والثاين عدواف على الغَت ابلقتل وإذنو ال ػلل احلراـ ولذلك أتصيل شرعي.
ال غلوز قتل ادلريض الذي ؼلشى انتقاؿ مرضو إُف غَته ابلعدوى، حىت لو كاف ميئوسًا من شفائو  ػ ٖ

  )كمرض االيدز مثال( كذلك ذلا أتصيل.
ت إبيقاؼ أجهزة اإلنعاش الصناعي عن ادلريض الذي يعترب يف نظر الطبيب وابلنسبة لتيسَت ادلو  ػ  ٖ

اإلنساف وػلس  جذع الدماغ أو ادلخ الذي بو ػلِت وذلك لتلف« يف حكم ادليت»أو « ميتا»
ويشعر وإذا كاف عمل الطبيب دبجرد إيقاؼ أجهزة العالج فال ؼلرج عن كونو تركا للتداوي فهو 

____________________ 
  ٓٙٔ/ٕٓ، مصر ،الطربی، دارادلعارؼ تفسَت ،االماـدمحم بن جرير ، ، الطربي،ٜ٘:ية،اآلسورة األنعاـ (ٔ)
 من ىذا ادلقاؿ ٜٖٔ أنظر قرار رلمع الفقو يف صفحة (ٕ)
  ـٖٕٓٓيوليو  ٚ-ٔأعماؿ الدورة احلادية عشرة ادلنعقدة يف العاصمة السويدية استوكهوَف يف  (ٖ)
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اصة إف ىذه األجهزة تبقي عليو ىذه احلياة الظاىرية ادلتمثلة يف أمر مشروع وال حرج فيو وخب
ف كاف ادلريض ميتا ابلفعل فهو ال يعي وال ػلس وال يشعر نظرا لتلف إالتنفس والدورة الدموية ػ و 

مصدر ذلك كلو وىو ادلخ. وبقاء ادلريض على ىذه احلالة يتكلف نفقات كثَتة دوف طائل وػلجز 
 .وهللا أعلم ،غَته شلا غلدي معو العالجأجهزة قد ػلتاج إليها 

وال تقبل الكنيسة أيضا فكرة القتل الرحيم حيث قاؿ البااب يوحنا بولس الثاين يف تعريف ىذا         
 .(1)القتل: "كل عمل أو كل إعلاؿ يؤدي إُف ادلوت بذاتو أو ابلنية هبدؼ إلغاء كل أَف"

وقاؿ : "حىت وإف َف يكن السبب ىو الرفض األانين لتحّمل أعباء حياة ادلريض ادلتأَّف، غلب القوؿ          
يف القتل الرحيم إنو ضرب من "الشفقة الزائفة"، ال بل إنو "اضلراؼ" مقلق دلعٌت الشفقة، "فالرمحة" احلقيقية 

قوى على ربمل عذابو. وؽلسي اللجوء إُف تقـو على التضامن مع عذاب الغَت، ولكنها ال سبيت من ال ن
القتل الرحيم أشد خطورة عندما ؽلارسو آخروف يف حق إنساٍف َف يطلب منهم ذلك البّتة، وَف يوافق قط 
عليو. وأّما ذروة التحّكم والظلم ففي ما يدَّعيو البعض، من أطباء ومشًتعُت، من سلطة التقرير يف من 

ال تربر "حرية اختيار" ادلريض القتَل الرحيم. ولرفض ىذا احلّق و ،  غلب أف يعيش ومن غلب أف ؽلوت
 (2)تعتمد الكنيسة على قيمة احلياة البشرية ادلقدسة واليت ال ؽلكن التالعب هبا".

 حكم الرعاية الطبية:رابعا: 
إف من أخالقيات اإلسالـ الرمحة والشفقة مع كل اخللق وخاصة إذا ابتلى دبحنة ما فيحتاج إُف 

 (3)اآلخرين أكثر، وقد أمر هللا تعاُف ابدلعاملة اللينة احلسنة مع كل خلقو سبحانو ومساه عياؿ هللارعاية 
ألّنم  ؛إُف حسن ادلعاملة بعملو الشريف مع كل الناس ومع ادلرضى خاصة وأرشد النيب الكرمي 

 :قاؿ  النيب أف فجاء يف احلديث   ػلتاجوف إُف ادلؤاساة والشفقة والرعاية أكثر
نٍػيىا نػىفَّسى اّللَّي عىٍنوي كيٍربىةن ًمٍن كيرىًب يػىٍوـً اٍلًقيىامىةً ))  .(4)(( مىٍن نػىفَّسى عىٍن ميٍؤًمنو كيٍربىةن ًمٍن كيرىًب الدُّ

أبف  وال شك أف ادلريض ػلتاج إُف الدعم النفسي إُف جانب الرعاية الطبية وقد أمران الرسوؿ 
 ندخل على ادلريض لعيادتو وضلاوؿ زبفيف معاانتو حبسن الكالـ والتشجيع والتصبَت ورفع معنويتو 

____________________ 
 ٕ٘عدد  ،إصليل احلياة (ٔ)
 ٙٙ، عدد ادلرجع السابق (ٕ)
الطبعة: ، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ابلرايض ابلتعاوف مع الدار السلفية ببومباي ابذلند ،شعب اإلؽلاف ،البيهقي  (ٖ)

 ٛٗٗٚ :ىػ  برقم ٖٕٗٔاألوُف، 
ابب فضل االجتماع على تالوة القرآف وعلى الذكر عن  ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار،مسلم  صحيح (ٗ)

 ٕٜٖٙأيب ىريرة برقم: 
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  . (1)(( إذا دخلتم على ادلريض فنفسوا لو يف أجلو فإف ذلك ال يرد شيئا كيطيب نفسو)) فقاؿ : 
ألنو أكثر دخوال على ادلريض من غَته  ؛فما أعظم ىذه النصيحة للناس عموما وللطبيب خاصة          

فليسمع إُف شكواه جيدا لينفس عن كربتو بطيب الكالـ وأمل الشفاء العاجل....إٍف. وخاصة إذا َف يرج 
ويلطف لو  ،وال يؤيسو الطبيب وادلمرض من رمحة هللا تعاُف بل ؽلنيو الشفاء إبذف هللا تعاُف ،برؤ ادلريض

  مهم كليات الطب حُت أداء اليمُت الطيب حيث جاء فيو:ا ما تعلّ وىذ ،ويهوف عليو كربتو ،مصيبتو

وأف أُصوَف حياة اإلنساف يف كافِّة  أَقِسُم ابِ الَعِظيْم ... أف أراقَب اّلّل يف ِمهَنيِت " 
يف كل الظروؼ واألَحواؿ اَبِذاًل وْسِعي يف استنقاذىا ِمن اذلالِؾ وادلَرِض  ،أدَوارَىا

وأف أكوَف  ، وأف َأحَفظ لِلنّاِس َكرَاَمتُهم، وأْسًت َعْوَرهتُم ، وأكتَم ِسرَُّىمْ واألََف والَقلق . 
َعلى الدَواـ من وسائِل رمحة هللا ، ابذال رَِعاَييت الطبية للقريب والبعيد ، للصاٌف 

العلم ، ُأَسِخره لنفِع وأف أاثبر على طلب  ،واخلاطئ ، والصديق والعدو 
ف أَُوقّػَر َمن َعلََّمٍت ، وأَُعّلَم َمن َيْصغَرين ، وأكوف أخًا ِلُكلِّ ال ألَذاه. وأاإلنَساف...

َزميٍل يف ادلِهَنِة الطُبّػّية ُمتَعاوِنَُت َعلى الربِّ والتقوى. وأف تكوف حيايت ِمْصَداؽ إؽلَاين 
 على ما أقوؿ يف ِسّري َوَعالنَييت ، نَقّيًة شلّا ُيشينَها ذَباَه هللا َوَرُسولِِو َوادلؤِمنُت . وهللا

 (2)."شهيد

 :احلق يف ادلوتمسألة  ادلوت دمن ال يرجى برؤه أك َتٌٌت خامسا: 
ويلحق بو الوساوس ويرى نفسو عبئا على غَته كما يراه اآلخروف   ،قد يئس ادلريض من حياتو 

لكن الشرع اإلسالمي ادلتُت يرشده إُف الصرب وعدـ الضجر  ،فيتمٌت ادلوت ويتمنوف لو كذلك ،كذلك
بل اإلعتماد والثقة واليقُت اب ذي اجلالؿ حىت يصل إُف شاطئ األماف يف كليت احلالتُت: إما  ،وادلالؿ

ليوىنَّكيٍم ًبشىٍيءو مًٌنى  ﴿ قاؿ هللا تبارؾ وتعاُف:وقد  ،الشفاء وإما اللحوؽ ابلرفيق األعلى اخٍلىوًؼ كىاجٍليوًع كىلىنػىبػٍ
ًر الصَّاًبرًينى   .(3) ﴾كىنػىٍقصو مًٌنى األىمىوىاًؿ كىاألنفيًس كىالثَّمىرىاًت كىبىشًٌ

 :  هللا وقاؿ رسوؿ

كإف  فهو خَت لو فصرب ءعجبا ألمر ادلؤمن إف أمره كلو لو خَت، إف أصابتو ضرا))
 .(4) ((فهو خَت لو أصابتو السراء فشكر

____________________ 
 ٖٕٔٓعن أيب سعيد اخلدري  برقم:  ، أبواب الطب،اببٌ ًتمذيجامع ال (ٔ)
 ـ ٜٔٛٔأعماؿ ادلؤسبر العادلي األوؿ عن الطب اإلسالمي، وزارة الصحة، الكويت،  (ٕ)
 ٘٘ٔية: سورة البقرة،اآل (ٖ)
 ٜٜٜٕ :رقم احلديثابب ادلومن أمره كلو خَت، کتاب الزىد والرقاؽ، ،صحيح مسلم (ٗ)
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وف ادلوت أبنو ال غلوز ذلم ذلك عمال الذين قد يئسوف من حياهتم ويتمنّ إرشاد ادلرضى جاء  و 
 (1).﴾كىالى تػىٍيأىسيوٍا ًمن رٍَّكًح اّللًٌ ًإنَّوي الى يػىٍيأىسي ًمن رٍَّكًح اّللًٌ ًإالَّ اٍلقىٍوـي اٍلكىاًفريكفى ﴿بقوؿ هللا تعاُف: 

 ويف احلديث النبوي الشريف: 
أحيٍت ما   أصابو، فإف كاف البد فاعال فليقل: اللهمٌ  ال يتمنُت أحدكم ادلوت من ضرٌ ))

 . (2)((كانت احلياة خَتا يل كتوفٍت إذا كانت الوفاة خَتا يل
 بقولو: والصرب مطلوب يف مثل ىذه احلاالت واألجر مقصود ومشهود وأكد عليو النيب  

  . (3)(( ر هللا هبا عنو حىت الشوكة يشاكهاما من مصيبة تصيب ادلسلم إال كفٌ  ))
أما احلق يف ادلوت كما جاء يف الفكر الغريب أبف يكتب اإلنساف وصيتو كيف ؽلوت يف حالة  

ادلرض ادلستعصي العضاؿ، فهل يوضع على اجلهاز التنفسي واإلنعاش القليب إُف آخر اللحظة أو يًتؾ 
األطباء إذا رأوا  ختصاصاليموت طبيعيا مع إعطاء بعض ادلسكنات غَتالضارة، واحلقيقة أف ىذا األمر من 

ع الدماغ أو غَت ذلك ذ نزع أجهزة اإلنعاش من ادلريض وتركو بدوف عالج اصطناعي دلا علموا من موت ج
واألمانة مع ادلهارة والرمحة مرجوة مطلوبة يف ازباذ مثل ىذا القرار مع مراعاة مصلحة ادلريض  ، فالقوؿ قوذلم

 وأىلو واجملتمع.
تصورىم ىل اإلنساف ؽللك نفسو أو ال ؽللك؟ فهم يعتربوف اإلنساف قد نبعت ىذه الفكرة من  

ولكن الشرع اإلسالمي احلنيف  ،مالكا لنفسو يفعل بو كيف يشاء؟ فلو احلق يف احلياة وادلوت كما يشاء
أخربان أبف اجلسد ملك  تعاُف ككل شيئ يف الكوف فال غلوز لإلنساف أف يتصرؼ فيو خارج حدود هللا 

بالء  أحد الذي أبلى يـو قزماف يف  قولو قد ورد و يفعل ما يؤمر بو وينتهي شلا ينهى عنو. تعاُف، بل 
أي ليس لو أف يتصرؼ  (4) (( ىو من أىل النار)) : شديدا ، فلما اشتدت بو اجلراح ضلر نفسو ، فقاؿ

 .ما يرضى هللافال يقوؿ إال بل يصرب وػلتسب ويًتؾ أمره  تعاُف يف تقرير مصَته  ،يف نفسو كهذا
  :حكم العقم الدائم كإيقاؼ عالجوسادسا: 

 دائما وال يصلح الزوجاف إلصلاب األوالد لكن سبٌت احلصوؿ على الذريةمرضا قد يصبح العقم 

____________________ 
 ٚٛية:سورة يوسف،اآل (ٔ)
مسلم،كتاب الذكر صحيح  و،ٕٔٔ/ ٚ، (ٔٚٙ٘ريض ادلوت  برقم )البخاري،كتاب ادلرضى،ابب سبٍت ادل صحيح (ٕ)

 (ٕٓٛٙ) :سبٍت ادلوت لضر نزؿ بو  برقم والدعاء والتوبة واالستغفار، ابب كراىة
   (ٓٗٙ٘) :البخاري، كتاب ادلرضى، ابب ما جاء يف كفارة ادلرض برقمصحيح  (ٖ)
مشس الدين ابی عبدهللا ، زاد ادلعاد يف ىدي خَت العباد، فصل يف غزوة أحد، فصل فيما اشتملت ،ابن قيم اجلوزية  (ٗ)

 ٜٓٔص:  ،ىػ ٛٔٗٔسسة الرسالة، ؤ عليو ىذه الغزوة من األحكاـ والفقو،م
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 ؟ نعم وىو خالق كل شيئُتفإُف ما يصَت األمر؟ ىل ؼلتاروف التسليم والرضا  رب العادل، ال يزاؿ قائما
ّلًلًَّ ميٍلكي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض َيىٍليقي مىا يىشىاء يػىهىبي  ﴿لة الذرية يف قولو تعاُف:أمس تىو األفضل. وقد ذكر 

اثن كىجيىٍعىلي مىن يىشىاء عىًقي اثن كىيػىهىبي ًلمىن يىشىاء الذُّكيورى. أىٍك يػيزىكًٌجيهيٍم ذيٍكرىاانن كىًإانى ا ًإنَّوي عىًليمه قىًديره ًلمىٍن يىشىاء ًإانى  ﴾من
 ػلاولوف احلصوؿ على األوالد بطرؽ غَت عادية؟  ـأ .(1)

وقد ذكر العلماء والفقهاء الكراـ بعد حبث مستفيض أف طرؽ اإلصلاب الصناعية )طفل األنبوبة( 
 علا: اف منها جائزاتفتثنامنها ال ربل للزوجُت ادلسلمُت و  اسبعة، علما أبف مخس

 التلقيح خارجيا مثّ تزرع اللقيحة يف رحم الزوجة.: أف تؤخذ نطفة من زوج وبيضة من زوجة ويتم ٔ
  (2)أف تؤخذ بذرة الزوج وربقن يف ادلوضع ادلناسب من مهبل زوجتو أو رمحها تلقيحا داخليا. :ٕ

فقط للحصوؿ ادلذكورين ثنُت االسلوبُت األواألمر مًتوؾ لدين الزوجُت أف ؼلتارا ما ػلل ذلما من 
 يف األوالد. أما التعقيم الدائم إبيقاؼ صالحية اإلصلاب فال غلوز شرعاعلى طفل األنبوبة إرضاء لرغبتهم 

يف دورتو اخلامسة  الدوِف فتوى رلمع الفقو اإلسالميضوابط شرعية جاءت يف لإلصلاب  ولإليقاؼ ادلؤقت
 ىػ ، وجاء فيها:ٜٓٗٔاليت عقدت يف الكويت عاـ 

 غلوز إصدار قانوف عاـ ػلدُّ من حرية الزوجُت يف اإلصلاب  ال -ٔ

على الرجل وادلرأة استئصاُؿ القدرِة على اإلصلاب، وىو ما يعرؼ ابإلعقاـ أو التعقيم، ما َف  ػَلُْرـُ  -ٕ
غلوز التحكم ادلؤقَّت ابإلصلاب ، بقصد ادلباعدة بُت و َتْدُع إُف ذلك الضَّرورُة دبعايَتىا الشرعية 

مل ، أو إيقافو دلدة زلدودة من الزماف إذا دعت إليو حاجٌة معتربٌة شرعاً حبسب تقدير فًتات احل
الزوجُت عن تشاوٍر بينهما وتراٍض ، بشرط أف ال يًتتب على ذلك ضرر ، وأف تكوف الوسيلة  

وال يعترب العقم وال إيقاؼ عالجو عيبا  (3).مشروعة ، وأف ال يكوف فيها عدواف على محل قائم
أما العقم اجلنائي فيلـز بو الدية الكاملة على ،(4)ماءالعل هذكر ستمرار عقد النكاح على ما ايف 

 اجلاين إلنقطاع النسل.
 

____________________ 
 ٓ٘-ٜٗية: ى،اآلسورة الشور  (ٔ)
ىػ قرارات ٚٓٗٔصفر ٖٔ-ٛقرار رلمع الفقو اإلسالمي الدوِف يف دورة مؤسبره الثالث بعماف االردف يف  (ٕ)

 ٖ٘اجملمع،ص:
ىػ ، رللة رلمع  ٜٓٗٔمجادى األوُف  ٙ-ٔقرار رلمع الفقو اإلسالمي الدوِف يف دورة مؤسبره اخلامس ابلكويت يف  (ٖ)

 ٛٗٚ/ٔ الفقو اإلسالمي،
 ٕٛٔ/٘زاد ادلعاد،  (ٗ)
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  اإلستدانة لعالج من ال يرجى برؤه:حكم سابعا:
تطورت طرؽ العالج ادلختلفة بفضل هللا تعاُف من خالؿ التقنيات احلديثة وظهرت عالجات 

الزمن ادلاضي وَف تبق األمراض بدوف عالج إاّل قليال،فيبدأ ادلرء عالجو من القرية  متنوعة َف تكن متوفرة يف
وإف َف ػلصل الشفاء حاوؿ السفر إُف اخلارج ابلبالد اجملاورة أو البعيدة وال  ،إُف ادلدينة مثّ إُف ادلدف الكربى

ن حصوؿ ادلراد على وىذا ىو الطلب الصادؽ الذي يقربو م ،يتعب من حبث الشفاء إف عاجال أو آجال
ويف ادلستشفيات اخلاصة ابلذات يف  ،أف ربمل النفقات اذلائلة اليكوف يف مقدرة كثَت من الناس

   بالدان،فهل غلوز للمريض أو أىلو اإلستدانة لعالج مرض اليرجى برؤه منو؟
فأوغلوا فيو برفق ، وال تبغضوا  ،إف ىذا الدين متُت" : أنو قاؿ  عن النيب   عائشة عن

نصيحة لكّل أتباع الدين  ىى (1) "إُف أنفسكم عبادة هللا، فإف ادلنبت ال أرضا قطع، وال ظهرا أبقى
احلنيف و ترشدان النصوص الواردة يف موضوع اإلستقراض أبنو غلب أف يكوف يف نطاؽ ضيق ويف حدود 

،فال يليق (2) ﴾ييكىلًٌفي اّلٌلي نػىٍفسنا ًإالَّ كيٍسعىهىا الى ﴿ألنّو ىّم ابلليل وذؿّ ابلنهار و ؛التحّمل إف لـز األمر
دخار قوتو دلدة نساف السوّي أف ذبرفو العواطف إُف ما ال ربمد عواقبو، ودلا كاف ادلؤمن يؤذف شرعا إبابإل

وعلى   يف ىذه ادلدة إذا كاف ال بّد فاعال، هسنة كاملة فليكن استقراضو اإلضطراري يف حدود ما ؽلكن أداؤ 
الى ييكىلًٌفي اّللَّي نػىٍفسنا ﴿ّف الشفاء بيد هللا تعاُف الذي يعلم السّر وأخفى، وإكّل حاؿ اليغيب عن األنظار 

ىىا سىيىٍجعىلي اّللَّي بػىٍعدى عيٍسرو ييٍسرنا  (3) ﴾ًإالَّ مىا لاتى
القوات ادلسلحة دبصانع ادلعدات الثقيلة بتاكسيال  ومن انحية عملية قمنا بزايرة ميدانية دلستشفى

وشرح لنا كيفية إيقاؼ العالج للمرضى  ،عامر ودود بنائب رئيس ادلستشفى السابق الدكتور نياوالتق
 ،ادليئوس من برئهم فقاؿ:نقسم ىؤالء ادلرضى عموما إُف فئات ثالث، ونعاًف احلاالت ادلطمئنة والتالية ذلا

ونًتؾ عالج من ال يرجى برؤه بناء على تقرير أستاذين مشاركُت أو   ،وىى ما لوال مّت عالجهم دلاتوا مجيعا
 كبَت ادلسجلُت مع أستاذ مشارؾ وىذا ىو ادلعموؿ بو يف ادلستشفى حسب الالئحة.

كتب فادلراد أّف طبيبُت من األساتذة الكبار يقرراف مصَت عالج ادلرضى ادليئوس من برئهم،فإذا  
وينصح بنقلو إُف البيت  ،اإلثناف منهم عدـ جدوى العالج ألحد ادلرضى يوقف عالجو أبجهزة اإلنعاش

 مع األدوية الالزمة لتسكُت ادلريض.

____________________ 
 ، ىػٕٗٗٔسنة النشر:  ۔دار ابن القيم و دار ابن عفاف،ابو اسحاؽ ابراىيم بن موسٰی ، ادلوافقاتالشاطىب، (ٔ)

 (ٖٕٙ/ٕ)ـ ٖٕٓٓ
     ٕٙٛية:سورة البقرة،اآل (ٕ)
 ٚية:سورة الطالؽ،اآل (ٖ)
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 خالصة الكالـ:
ولكن إذا ثبت عدـ جدوى العالج  ،إّف احًتاـ البشر وإمداده واجب يف حالة الصحة وادلرض

وقد أمران أبف نستعُت ابلصرب والصالة يف حالة  ،اإلنساف ادلؤمن ادلزيد فليكن الصرب والرضا نصب عُت
 إيقاؼ العالج من عدمو  موضوعادلشكلة سواء كانت يف صورة ادلرض أو غَت ذلك، والقوؿ النهائي يف 

 األمُت. التقيّ  ىو قوؿ الطبيب
رجى وطللص إُف القوؿ أبّف احلكم الشرعي حوؿ موضوع ايقاؼ العالج من ادلريض الذي ال ي

برؤه يتمحور يف ثالثة زلاور: أوذلا:احلكم الشرعي للتداوي ، والثاين: احلكم للمريض وأىلو ، والثالث: 
احلكم للطبيب ، ونرجو هللا تعاُف أف ؼلرج اجملمع الفقهي ادلؤقر بقرار صائب شامل حوؿ ىذا ادلوضوع 

اإلابحة عند مجهور الفقهاء ومنهم اإلماـ اذلاـ، أّما ما يراه علماؤان الكراـ من احلكم الشرعي للتداوي فهو 
، واليصح أف يعترب التداوي خالؼ التوّكل على (2)و اإلستحباب حسبما يراه الشافعية (1)مالك،رمحو هللا،

، بل ىو ادلسَت من قدر هللا إُف قدر هللا تعاُف.واحلكم الشرعي للمريض وأىلو أّف من حّق ادلريض (3)هللا
يراه مناسبا ىو وأىلو دوف إعلاؿ أو حرج.وعلى الطبيب أف يراقب هللا تعاُف يف التداوي أو تركو حسبما 

عملية ايقاؼ العالج من ادلريض الذي ال يرجى برؤه من مرض عضاؿ،فيحاوؿ قدر جهده إنقاذه من 
ادلصيبة مراعيا حق هللا تعاُف وحّق ادلريض وحق ادلرضى اآلخرين حىت يتخذ قراره يف ايقاؼ عالج ادلرض 

عدمو على ما يرضى هللا عّزوجّل، فال يستعجل يف  األمر وال يباطئ بل يسرب غوره جّيدا حىت يتّم على من 
 يديو ما فيو خَت للمريض وأىلو واجملتمع كّلو، وهللا وِّف التوفيق.
 مشركع القرار حوؿ إيقاؼ عالج ادلريض ادليئوس من برئو:

رار يف العالج و تركو حسبما يرونو مناسبا دوف حرج أ:     ػلق للمريض ادليئوس من برئو وأىلو اإلستم
 أو إحراج إذ ال ضرر وال ضرار.

ب:    غلوز لألطّباء األمناء إصدار قرار إليقاؼ عالج ادلريض ادليئوس من برئو مع مراعاة مصلحة 
 ادلريض وألىلو وادلرضى اآلخرين.

نة األطباء األساتذة ادلاىرين، وعلى ج:    أّما وقف اإلنعاش وربديد وفاة ادلريض فهو من اختصاص جل
 اـ ىذا القرار.وهللا تعاُف اعلم.أىل ادلريض احًت 

   

____________________ 
 ٜٓٔ/ٜ،ادلدين ابلقاىرة مطبعة.ط،ربفة األحوذي، دمحم عبد الرمحن بن عبد الرحيم ، ادلباركفورى (ٔ)
   ٜٙ/٘،ط.ادلكتبة العادلية ابلقاىرة،شرح ادلهذب اجملموع ،لنوويا (ٕ)
 ٖٕٛ/ٖ ،ط.دار الشعب دبصر ،د.ت ، علـو الدين إحياء، لغزاِفا (ٖ)


